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INFORMACE O ZÁKAZNICKÉ KATEGORIZACI 

 
 
 
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), rozlišuje následující kategorie 

zákazníků: 

 neprofesionální zákazník; 

 profesionální zákazník; 

 profesionální zákazník – způsobilá protistrana. 

 

Neprofesionální zákazník 

Zákazník, který nesplňuje níže uvedená kritéria pro profesionálního zákazníka, musí být poskytovatelem investičních služeb považován za 

neprofesionálního zákazníka. Jako neprofesionální zákazník je také klasifikován subjekt veřejného sektoru, obce a místní orgány veřejné 

správy. 

XTB poskytuje zejména následující informace: 

 základní principy řízení střetu zájmů v XTB; 

 bližší informace o podnikatelské činnosti XTB; 

 podrobnější informace o nabízených službách, které budou poskytnuty na základě smlouvy s XTB; 

 veškeré nutné informace o povaze a vlastnostech finančních nástrojů a rizik s nimi spojených, kterých se má investičních služba 

týkat; 

 veškeré nutné informace o pravidlech provádění Obchodních pokynů; 

 podstatné okolnosti, které mohou zabránit provedení Obchodních pokynů Zákazníka; 

 vyhodnocení posouzení vhodnosti a přiměřenosti služeb XTB na základě vyplnění investičního dotazníku Zákazníka; 

 výroční zpráva včetně souhrnu aktiv držených a registrovaných v případě poskytování služeb úschovy nebo registrace finančních 

nástrojů nebo vedení peněžních účtů. 

Profesionální zákazník 

právnická osoba a zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň 2 z těchto 3 kritérií: 

 celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR; 

 čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR; 

 vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR; 

 

U profesionálního zákazníka se má za to, že profesionální zákazník a profesionální zákazník – způsobilá protistrana mají odborné znalosti a 

zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činili vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocovali rizika, která podstupují v souvislosti s investiční 

službou nebo obchodem s investičním nástrojem pro které jsou poskytovatelem investičních služeb zařazeni do kategorie profesionální 

zákazník, resp. profesionální zákazník – způsobilá protistrana. 

 

Pro účely poskytování investičního poradenství se má za to, že profesionální zákazník a profesionální zákazník – způsobilá protistrana mají 

finanční zázemí k tomu, aby podstupovali související investiční rizika, odpovídající jejich investičním cílům.   

 

 

Profesionální zákazník – způsobilá protistrana 

Osoba, která je: 

 bankou; 

 spořitelním a úvěrovým družstvem; 

 obchodníkem s cennými papíry; 

 pojišťovnou; 

 zajišťovnou; 

 investiční společností; investičním fondem; 

 penzijní společností; 

 jinou osobou, která vykonává svou podnikatelskou činnost na finančním trhu na základě povolení uděleného orgánem dohledu 

nad finančním trhem nebo na základě zápisu do registru provedeného orgánem dohledu nad finančním trhem, zejména platební 

institucí, institucí elektronických peněz, vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu, poskytovatelem platebních služeb 

malého rozsahu, nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, hlavním administrátorem, investičním zprostředkovate-

lem, pojišťovacím agentem, pojišťovacím makléřem, samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, samostatným li-

kvidátorem pojistných událostí, provozovatelem platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, provozovatelem vypořádacího 

systému s neodvolatelností vypořádání a centrálním depozitářem, avšak s výjimkou vázaného zástupce investičního zprostřed-

kovatele, vázaného zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru, vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry, vázaného 

zástupce penzijní společnosti, vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele a vý-

hradního pojišťovacího agenta; 

 osobou, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci; 

 osobou, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními ná-

stroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) ZPKT a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti; 

 osobou, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) ZPKT nebo komoditami a 

tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti; 

 právnickou osobou, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledá-

vek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí stá-

tu; 

 zahraniční osobou s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v předchozích možnostech; 

 státem nebo členským státem federace; 

 Českou národní bankou, zahraniční centrální bankou nebo Evropskou centrální bankou; 

 Světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou investiční bankou nebo jinou mezinárodní finanční institucí. 

  

Kategorie způsobilé protistrany je relevantní pouze pro poskytování jedné z těchto investičních služeb:  



 

 

2  

XTB Česká republika 
Pobřežní 12 

186 00 Praha 8 
Budova Oasis 3. patro 
 

 
800 900 110 

 sales@xtb.cz 

 

www.xtb.cz 

 přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,  

 provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,  

 obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, přičemž při poskytování jiných investičních služeb (např. investičního pora-

denství) je s touto kategorií zacházeno ve smyslu zařazení do kategorie profesionální zákazník.  

Za profesionálního zákazníka – způsobilou protistranu se považují výše uvedené subjekty, kromě subjektů veřejného sektoru, obcí a míst-

ních orgánů veřejné správy. Za profesionálního zákazníka – způsobilou protistranu se dále považuje, pokud s tím zákazník výslovně souhla-

sí, i fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, ve vztahu ke které podle právního 

řádu tohoto členského státu není zahraniční osoba, která má povolení tohoto členského státu k poskytování investičních služeb, povinna 

bez její žádosti při poskytování výše uvedených investičních služeb plnit povinnosti obdobné povinnostem stanoveným v § 15 až 15r ZPKT, 

tj. pravidla jednání se zákazníky. Ze souhlasu zákazníka dle předchozí věty musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním 

nástrojem nebo jaké investiční služby se týká,  

Profesionální zákazník na žádost 
Je neprofesionální zákazník, který poskytovatele investiční služby požádal, aby s ním zacházel jako s profesionálním zákazníkem a kterému 

byl při splnění níže uvedených zákonných podmínek udělen souhlas poskytovatele investiční služby se zařazením do kategorie profesionální 

zákazník na žádost. Rozhodnutí o souhlasu se změnou klasifikace zákazníka vykoná Compliance Officer. Předpokladem udělení souhlasu dle 

předchozí věty je kromě splnění zákonných kritérií současně i závěr poskytovatele investičních služeb o tom, že tento zákazník má ve 

vztahu k obchodu nebo obchodům s investičním nástrojem nebo k investiční službě, ohledně nichž žádá o zařazení do této kategorie, 

potřebné zkušenosti a odborné znalosti a je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe veškerá související rizika. Profesionální 

zákazník na žádost musí splňovat alespoň 2 z těchto 3 kritérií: 

i. provedl za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí na příslušném trhu s Finančními nástroji Transakce s Finančním ná-

strojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů v hodnotě 25 000 EUR za 

čtvrtletí, 

ii. velikost jeho portfolia tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR, 

iii. vykonával po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce čin-

nost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká. 

Zákazník musí být e-mailem informován o tom, že jeho žádost byla přezkoumána do 14 dnů od jejího obdržení XTB. Poskytovatel investič-

ních služeb může této žádosti vyhovět. 

 

Ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi je poskytovatel investičních služeb povinen podle § 2b odst. 5 ZPKT průběžně ověřovat a pravidel-

ně hodnotit, zda profesionální zákazník podle § 2b odst. 1 ZPKT nepřestal splňovat podmínky uvedené v § 2b odst. 3 ZPKT. 

 

Profesionální zákazník – způsobilá protistrana na žádost 
Zákazník, který je poskytovatelem investičních služeb zařazen do kategorie profesionální zákazník nebo profesionální zákazník na žádost 

může podat poskytovateli investičních služeb žádost, aby byl zařazen do kategorie způsobilá protistrana na žádost. Ze žádosti musí být 

zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. Poskytovatel investičních služeb může 

této žádosti vyhovět. Profesionální zákazník na žádost a způsobilá protistrana na žádost může požádat poskytovatele investičních služeb o 

zařazení zpět do kategorie neprofesionálního zákazníka. Poskytovatel investičních služeb je povinen této žádosti vyhovět. 

 

Míra poskytnuté zákonné ochrany 
Ve vztahu ke způsobilé protistraně není poskytovatel investiční služby, pokud jde o výše uvedené tři investiční služby, povinen dodržovat 

pravidla jednání se zákazníky stanovená ZPKT, tj. povinnosti podle § 15 až 15r ZPKT. 

Ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi je poskytovatel investičních služeb povinen dodržovat pravidla jednání se zákazníky stanovená 

v ZPKT, tj. povinnosti podle § 15 až 15r ZPKT, v užším rozsahu než ve vztahu k neprofesionálnímu zákazníkovi. 

 

Neprofesionální zákazník požívá ze strany poskytovatele investičních služeb maximální a právními předpisy detailně předepsanou míru 

ochrany. Profesionální zákazník obecně podléhá stejné ochraně, kterou XTB uděluje jako neprofesionálním zákazníkům. 

 

Základní důvody a rozdíly v zacházení s neprofesionálním zákazníkem oproti profesionálnímu zákazníkovi spočívají zejména: 

a. ve větším detailu předávaných informací a poskytovaných poučení; 

b. v přísnějších povinnostech při nabízení nebo doporučování investičního nástroje zákazníkovi, včetně investičního poradenství;  

c. v podrobném provádění testů vhodnosti či přiměřenosti investičních nástrojů resp. služeb bez možnosti automatického 

předpokládání některých odpovědí; 

d. v přísnějších povinnostech při provádění pokynů; 

e. v podrobnější struktuře reportingu transakcí. 

 

Zařazení do příslušné zákaznické kategorie nemá vliv na míru příslušné ochrany a nikoli bezprostředně na rozsah poskytovatelem investič-

ních služeb nabízených služeb resp. investičních nástrojů.   

 

V případě, kdy zákazník nesouhlasí s provedeným zařazením do příslušné kategorie, může žádat poskytovatele investičních služeb o prově-

ření předpokladů, ze kterých bylo při kategorizaci vycházeno. 

 

V případě, kdy zákazník požaduje vyšší míru ochrany ohledně jednotlivé investiční služby resp. investičního nástroje, je oprávněn o ni 

poskytovatele investiční služby požádat (zejména detailnější vysvětlení rizik spojených s určitými investičními nástroji apod.), aniž je tím 

dotčena možnost přestupu. 

 

Poskytovatel investičních služeb může z vlastní iniciativy nebo na žádost dotčeného zákazníka jednat se zákazníkem následujícím způso-

bem: 

i. se zákazníkem klasifikovaným jako způsobilá protistrana, jako s profesionálním nebo neprofesionálním zákazníkem; 

ii. se zákazníkem, který by byl jinak považován za profesionálního zákazníka, jako s neprofesionálním zákazníkem. 

 


